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Viktig användarinformation

Alla användare måste läsa hela denna användar-
manual före användning av bröstkompressions-
apparaten LUCAS®.

Användarmanualen ska alltid finnas lätt tillgänglig 
för användare av LUCAS®.

NÖDVÄNDIGA KUNSKAPER

Jolife AB rekommenderar starkt att bröstkom-
pressionsapparaten LUCAS® endast används av:
Ambulanspersonal och annan vårdpersonal som
• har utbildats i HLR i enlighet med riktlinjerna om 

återupplivande från European Resuscitation 
Council eller motsvarande OCH

• har utbildats i användning av LUCAS®.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Jolife AB tar inget ansvar i fall där personer som ej 
uppfyller ovan angivna krav använder bröstkom-
pressionsapparaten LUCAS®. 
Jolife AB tar inget ansvar för skador på personer eller 
utrustning som uppkommit genom felaktig använd-
ning av bröstkompressionsapparaten LUCAS®.
Under inga omständigheter kan Jolife AB hållas an-
svarigt för oförutsedda eller indirekta skador som 
uppstått genom användning av bröstkompressions-
apparaten LUCAS®.

VARUMÄRKEN

LUCAS® är ett varumärke som tillhör Jolife AB.
CIDEX® är ett varumärke som tillhör Advanced 
Sterilization Products.

KONFORMITETSDEKLARATION

Bröstkompressionsapparaten LUCAS® uppfyller 
kraven i EU-direktiv 93/42/EEG om medicintekniska 
produkter. Apparaten är märkt med CE-symbolen:

© Copyright Jolife AB 2005. Med ensamrätt.

Tillverkare, huvudkontor
Jolife AB
Scheelev. 17
223 70 LUND
Tfn 046-286 50 00
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1 Inledning

1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bröstkompressionsapparaten LUCAS® ska 
användas för att utföra bröstkompression 
på vuxna patienter som drabbats av akut 
cirkulationsstillestånd, vilket kännetecknas 
av avsaknad av spontan andning och puls 
samt medvetslöshet. 

LUCAS® kan användas i situationer där 
manuell bröstkompression normalt skulle 
användas. LUCAS® är endast avsedd för 
tillfälligt bruk.

1.2 KONTRAINDIKATIONER

Använd INTE bröstkompressions-
apparaten LUCAS® i följande fall:

• På för små vuxna patienter: Avståndet 
mellan tryckplattan och patientens 
sternum är större än 15 mm.

• På för stora patienter: LUCAS® stödben 
kan inte låsas fast i ryggplattan utan att 
patientens bröstkorg trycks ihop. 

• Om patienten är ett barn.
• Om patienten är gravid. Kvinnan måste 

ligga 10–15° på sidan för att förhindra 
vena cava-syndrom (försämrat venöst 
återflöde till hjärtat pga. att uterus 
klämmer på vena cava).

• Om det inte finns några indikationer 
på att bröstkompressioner kan hjälpa 
patienten.

1.2.1 KONTRAINDIKATIONER I 
SAMBAND MED SYRGAS

• Vid risk för brand eller gnistor: Om 
patienten eller LUCAS® befinner sig i 
en miljö där det är farligt att använda 
syrgas ska luft användas istället.

1.3 BRÖSTKOMPRESSIONSAPPARATEN 
LUCAS®

LUCAS® är en portabel apparat för externa 
bröstkompressioner. Den förvaras och 
transporteras lätt i en ryggsäck, vilket ger 
användaren fria händer tills apparaten be-
höver användas.

LUCAS® beståndsdelar visas i figur 1 på 
nästa sida.

1.3.1 BESKRIVNING

Huvuddelar

LUCAS® består av en överdel och en rygg-
platta. Ryggplattan placeras under patienten 
som stöd för bröstkompressionerna.

Överdelen består av en pneumatisk kolv-
stång som trycker ned patientens bröstkorg 
med hjälp av en tryckplatta. Tryckplattan 
omges av en sugkopp.

Överdelens stödben fästs vid ryggplattan 
innan kompressionerna påbörjas.

Anslutning till gastillförsel

LUCAS® kan drivas med syrgas eller luft 
från ett vägguttag på sjukhus eller i en 
ambulans, eller från en gasflaska.

Gasslangen är permanent monterad på 
LUCAS® och har en unik hankoppling i 
den öppna änden. Hankopplingen passar 
endast i en honkoppling på den separata 
anslutningsslangen, vilken måste användas 
när LUCAS® ska anslutas till gastillförseln. 
Kopplingsslangen finns att tillgå i varianter 
med olika kopplingar som passar för olika 
standarder för gasanslutningar.

LUCAS® kräver ingen elektricitet och har 
inga ledande delar på utsidan förutom slang-
anslutningen och klolåsningsdelen.
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Unik LUCAS®-koppling Kopplingsslang 
för luft

Kopplingsslang 
för syrgas

Gasslang

PÅ/AV-vred

Huv

Patientrem

Höjdjusterings-
handtag

Sugkopp

Stödben

Klolåsning

Ryggplatta

Lösgöringsring

Ringar för
patientrem

Slanganslutning

Figur 1. Beståndsdelar i bröstkompressionsapparaten LUCAS®.

Överdel

Figur 2. Detaljbild som visar kolvstången med bälg och sugkoppen med tryckplatta. 
Tryckplattan hålls på plats med en låsring. 
Obs: Tryckplattans flata sida ska vändas mot patienten.

Bälg

Kolvstång

Sugkopp

Tryckplatta

Låsring
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1.3.2 PÅ/AV-VRED

ON/OFF-vredet har tre lägen:

1.3.3 SYMBOLER PÅ APPARATEN

Symbol Betydelse Beskrivning

Justera Sugkoppen kan justeras med hjälp av höjd-
justeringshandtaget så att den passar patienten.

Låst Komprimeringsmekanismen är låst. Läget 
används under defibrillering och när patienten 
flyttas.

Aktiv Detta är driftsläget. När bröstkompressions-
apparaten LUCAS® är ansluten till ett gasuttag 
med specificerad kapacitet utför den ca 100 kom-
pressioner i minuten.

Symbol Placering Beskrivning

På typetiketten på 
insidan av ett av 
stödbenen.

Notera – se användarmanualen. Alla användare 
måste läsa hela denna användarmanual före 
användning av bröstkompressionsapparaten 
LUCAS®.

På huven, ovanför höjd-
justeringshandtaget.

VARNING – rörliga delar. Tryckplattan och sug-
koppen dras in i bälgen med stor kraft när gas-
slangen ansluts. Rör aldrig kolvstången. Håll alla 
kroppsdelar borta från sugkoppen, bälgen och 
höjdjusteringshandtaget medan gasslangen ansluts 
samt under drift.

På stödbenen, ovanför 
klolåsningen.

Försiktighet. Håll fingrarna borta från klolåsning-
arna medan överdelen fästs på ryggplattan.

På ryggplattan. Placera sugkoppen rakt ovanför bröstbensspetsen 
som bilden visar. Sugkoppen ska centreras över 
sternum.

Under lösgörnings-
ringen på stödbenen

Lossa stödbenen från ryggplattan genom att dra 
i lösgörningsringarna.
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1.4 MEDFÖLJANDE DELAR

LUCAS® bröstkompressionsapparat säljs i 
set om tre lådor eller fler. Innan du använder 
LUCAS®, kontrollera att följande delar 
finns:

1. LUCAS® i en ryggsäck.
2. Paket med användarmanual och patient-

remmar i relevanta språkversioner.
3. Beställda kontakter.

1.5 SÄTTA FAST PATIENTREMMARNA

Sätta fast patientremmarna på stödbenen:

1. Trä var och en av patientremmarna 
genom de två ringarna som sitter längst 
upp på stödbenen. 

2. Vik patientremmen så att varnings-
texten syns som i figur 1. 

3. Tryck ihop remmarnas delar ordentligt. 

1.6 ANSLUTA EN KOPPLINGSSLANG 

En kopplingsslang för den avsedda gas-
anslutningen ska kopplas till gasslangen 
innan LUCAS® bröstkompressionsapparat 
kan användas: 

1. När du packar ihop LUCAS® ska du 
kontrollera att du har rätt kopplings-
slangar.

2. Anslut honkopplingen till gasslangen 
genom att trycka hårt tills delarna låsts 
i rätt läge.

3. Du lossar kopplingen genom att dra i 
den gröna/gula ringen på kopplingen. 

1.7 LUCAS®-TEAMET

Vi rekommenderar starkt att utbildad 
personal arbetar i lag om två personer. Då 
kan en person utföra hjärt-lungräddning 
(HLR) medan den andra packar upp bröst-
kompressionsapparaten LUCAS®.

Med ”LUCAS®-teamet” menas i denna an-
vändarmanual två personer som har de kun-
skaper som anges på sidan 2.

Figur 3. LUCAS®-teamet.

1.8 BAKGRUND

Hjärt- och kärlsjukdomar är som enda 
eller bidragande orsak den vanligaste 
dödsorsaken i västvärlden idag. 

Vid ett hjärtstopp har man endast under 
en kort tidsperiod chans att återfå spontan 
cirkulation. 

Om inte hjärtat startas snabbt igen kommer 
de två viktigaste organen, hjärta och hjärna, 
att få obotliga skador pga. syrebristen.

Effektiva bröstkompressioner kan ge till-
räckligt med cirkulation för att förhindra 
skador på hjärta och hjärna, och förlänga 
det annars så korta tidsintervallet.

För att uppnå bästa resultat ska kompress-
ionerna utföras på ett sådant sätt att bröst-
korgen hålls nedtryckt 50 % av tiden och i 
normalt läge under resterande 50 %1.

1  American Heart Association i samarbete med International 
Liaison Committee on Resuscitation. Guidelines 2000 for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardio-
vascular Care: International Consensus on Science, Part 3: 
Adult Basic Life Support. 
Circulation 2000;102 (suppl 1): I–43.
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Det kan dock vara mycket svårt att utföra 
manuella bröstkompressioner på ett effektivt 
sätt, även för erfarna HLR-utövare. Det 
gäller särskilt i rörliga fordon eller ambu-
lanser under transport och när det inte finns 
någon fast yta under patienten2 3.

1.9 MEKANISKA BRÖSTKOMPRESSIONER

I situationer där en mekanisk apparat som 
LUCAS® kan användas kan många av pro-
blemen med manuella bröstkompressioner 
elimineras.

Under mekanisk bröstkompression trycks 
bröstkorgen ihop mycket snabbt och hålls 
nere under 50 % av tiden. 

Mekanisk bröstkompression bör alltid 
tillämpas om så är möjligt, eftersom det 
ger följande fördelar framför manuell 
bröstkompression:

• Apparaten kan utföra likvärdiga bröst-
kompressioner under en lång tidsperiod.

• En person blir fri att ge annan vård.
• Användaren kan och det är säkrare att 

ge effektiv bröstkompression även i ett 
rörligt fordon.

2  Hightower D, Thomas SH, Stone CK et al. Decay in 
Quality of Closed-Chest Compressions Over Time.
Ann Emerg Med 1995;26: 300–303.
3  Sunde K, Wik L, Steen P A: Quality of Mechanical, manual 
Standard and active compression-decompression CPR on 
the arrest site and during transport in a manikin model. 
Resuscitation 1997;34: 235–242.
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2 Säkerhet och risker

Viktigt!
Detta avsnitt innehåller säkerhetsinformation. 
Alla användare måste läsa detta avsnitt innan 

de använder bröstkompressionsapparaten 
LUCAS® och följa säkerhetsinstruktionerna 

under hela användningstiden.

I avsnitt 2.1–2.5 finns en översikt över de 
största farorna vid montering och använd-
ning av bröstkompressionsapparaten 
LUCAS®. 

Andra faror beskrivs i motsvarande avsnitt 
av användarmanualen. Alla användare 
måste följa säkerhetsinstruktionerna under 
rubrikerna Varning och Försiktighet när de 
använder bröstkompressionsapparaten 
LUCAS®.

2.1 MONTERING

VARNING – ALLVARLIG KLÄMRISK
Om gasen ansluts medan apparaten 

monteras på patienten och PÅ/AV-vredet är 
i läget Aktiv kan kompressionerna allvarligt 

skada patienten eller leda till att 
patienten dör.

Följ alltid instruktionerna för gasanslutning 
och montering.

2.2 ANVÄNDA BRÖSTKOMPRESSIONS-
APPARATEN LUCAS®

VARNING – FELAKTIG 
ANVÄNDNING

Felaktig användning av apparaten kan 
orsaka allvarliga skador på patienten eller 

ge ineffektiva bröstkompressioner.

Jolife AB rekommenderar starkt att 
utrustningen endast används av personer 
som har utbildats i användning av bröst-

kompressionsapparaten LUCAS®.

Annan personal kan hjälpa utbildade 
personer att använda LUCAS®.

VARNING – APPARATSTATUS
Om LUCAS® inte ser ut som på bilden i 

figur 1 eller om apparaten inte fungerar på 
samma sätt som under utbildningen eller 

i enlighet med specifikationerna:

Avbryt användningen och fortsätt med 
manuella bröstkompressioner.

VARNING – APPARATFEL
Vid gasläckage, avbrott i kompressionerna 

eller otillräckliga kompressioner, om 
frekvensen är felaktig, kolvstången fastnar 

eller något annat inträffar som inte kan 
klassificeras som normal drift:

Stäng av gastillförseln omedelbart, vrid 
PÅ/AV-vredet till läget Justera och ta 

av apparaten. Påbörja manuella 
bröstkompressioner.

VARNING – SUGKOPPEN 
GLIDER PÅ GEL

Om det finns gel på patientens bröstkorg 
(t.ex. från ultraljudundersökning) kan sug-
koppens position flyttas under användning.

Torka bort eventuell gel innan du applicerar 
sugkoppen på patienten.

VARNING – RISK FÖR SKADA 
ELLER DÖDSFALL

Lämna inte patienten eller apparaten 
obevakad medan LUCAS® är aktiv.

2.3 ANSLUTNING TILL GASTILLFÖRSEL

VARNING – RISK FÖR BRAND 
ELLER EXPLOSION

Om patienten eller LUCAS® befinner sig i en 
miljö där eld eller gnistor kan förekomma 

får LUCAS® inte drivas med syrgas.

Anslut alltid LUCAS® till lufttillförsel om det 
finns risk för eld eller gnistor. 
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VARNING – ANVÄNDNING 
AV SYRGAS

Var försiktig när du använder LUCAS® 
tillsammans med en defibrillator. 

Flytta brännbara föremål som filtar från 
bröstområdet och se till att elektroderna 
är korrekt fästa för att undvika gnistor. 

Om LUCAS® bröstkompressionsapparat 
drivs med syrgas i slutna rum som t.ex. en 
ambulans, kan syrgaskoncentrationen stiga 
i det slutna rummet under användningen.

Kör alltid ventilationssystemet på maximal 
kapacitet när LUCAS® används. 

Återcirkulera inte luften.

VARNING – AVBROTT AV 
GASTILLFÖRSEL TILL 

LIVSUPPEHÅLLANDE UTRUSTNING
Om annan livsuppehållande utrustning 

kopplas bort från gastillförseln kan detta 
resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

Koppla aldrig bort anslutningar till 
gastillförseln utan att först kontrollera att 

detta är riskfritt för patienten.

VARNING – SLUT PÅ GAS
När gasen i gasflaskan tar slut minskar 

trycket och kompressionerna från LUCAS® 

tappar kraft.

Påbörja omedelbart manuella bröst-
kompressioner och byt gasflaska. Byt alltid 

gasflaska när manometern är på det 
röda området.

2.4 JUSTERA BRÖSTKOMPRESSIONS-
APPARATEN LUCAS® PÅ PATIENTEN

VARNING – FELAKTIG 
HÖJDJUSTERING

Om sugkoppen trycker för hårt eller för 
lätt på bröstkorgen får patienten 

sämre cirkulation.

Vrid PÅ/AV-vredet till Justera och justera 
sugkoppens höjd omedelbart.

VARNING – FELAKTIGT LÄGE
Om sugkoppen är felaktigt placerad i 

förhållande till sternum ökar risken för 
skador på bröstkorg och interna organ. 

Dessutom får patienten sämre cirkulation.

Kontrollera att sugkoppen är placerad 
på det sätt som anges i avsnitt 3.4 innan 

du påbörjar kompressionerna.

Om den flyttas under drift ska du 
omedelbart vrida PÅ/AV-vredet till läget 

Justera och justera sugkoppens position.

2.5 HANTERA BRÖSTKOMPRESSIONS-
APPARATEN LUCAS®

VARNING – KLÄMRISK
Undvik att stoppa in händerna eller andra 

kroppsdelar i utrymmet mellan 
sugkoppen och bälgen.

VARNING – KLÄMRISK
Håll fingrarna borta från klolåsningen, 

särskilt när patienten lyfts från golvet till 
båren med LUCAS® monterad på patienten.

VARNING – GIFTIG GAS VID 
UPPVÄRMNING

Smörjmedlet i den pneumatiska cylindern 
och kolvstången kan bilda giftig gas om det 
värms till över 300 °C. Undvik att få smörj-
medel från kolvstången på fingrarna. Rök 

inte om du har fått smörjmedel på fingrarna.
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3 Använda LUCAS®

I det här avsnittet beskrivs hur du använder 
bröstkompressionsapparaten LUCAS®. 
Avsnittet är uppdelat i åtta steg:

1. Ankomst till patienten
2. Uppackning och gasanslutning
3. Montering
4. Justering
5. Använda
6. Defibrillering
7. Transport av patienten
8. Byte av gaskälla

3.1 ANKOMST TILL PATIENTEN

Vid ankomst till patienten undersöker du 
om denne har hjärtstillestånd genom att 
kontrollera medvetandegrad, andning och 
puls. 

Har patienten hjärtstillestånd påbörjar en 
i LUCAS®-teamet omedelbart hjärt-lung-
räddning (HLR).

Figur 4. Ankomst till patienten.

Om HLR redan pågår vid ankomsten 
assisterar du vid behov. Det är viktigt att 
inte hjärt-lungräddningen avbryts.

3.2 UPPACKNING OCH GASANSLUTNING

Vid ankomsten börjar en i LUCAS®-teamet 
direkt packa upp och ansluta bröstkompres-
sionsapparaten LUCAS®.

3.2.1 PACKA UPP LUCAS®

1. Lägg ryggsäcken på golvet/marken med 
bärremmarna nedåt och framsidan emot 
dig.

Figur 5. Ryggsäcken öppnas.

2. Ta tag i remmarna på lockets sida och 
öppna upp locket så att hela ryggsäcken 
öppnas.

Figur 6. Ryggsäcken är öppen och LUCAS® 
kan plockas fram.
 LUCAS® BRÖSTKOMPRESSIONSAPPARAT ANVÄNDARMANUAL 11
ART.NR 100081-01 VERSION B, GÄLLER FRÅN CO J2061, ©JOLIFE AB 2005



3.2.2 ANSLUTA GASEN

VARNING – AVBROTT AV 
GASTILLFÖRSEL TILL 

LIVSUPPEHÅLLANDE UTRUSTNING
Om annan livsuppehållande utrustning 

kopplas bort från gastillförseln kan detta 
resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

Koppla aldrig bort anslutningar till 
gastillförseln utan att först kontrollera 

att detta är riskfritt för patienten.

VARNING – KLÄMRISK
Tryckplattan och sugkoppen dras 

in i bälgen med stor kraft när 
gasslangen ansluts.

Rör aldrig vid kolvstången. Håll alla kropps-
delar borta från sugkoppen, bälgen och 

höjdjusteringshandtaget medan gas-
slangen ansluts.

1. Kontrollera att PÅ/AV-vredet står i läget 
Justera .

2. Anslut gasslangen till kopplingsslangen.
3. Anslut kopplingsslangen till ett vägg-

uttag eller en bärbar gasflaska. 
Obs: Använd alltid vägguttaget om det 
finns ett sådant! Om det finns ett vägg-
uttag som för tillfället används kan du 
använda en grenkoppling med två gas-
uttag.

4. Om du använder en regulator öppnar 
du gasventilen.

3.3 MONTERING

VARNING – ALLVARLIG KLÄMRISK
Om gasen ansluts medan apparaten 

monteras på patienten och PÅ/AV-vredet 
är i läget Aktiv kan kompressionerna 
skada patienten allvarligt eller leda till 

att patienten dör.

Följ alltid instruktionerna för gasanslutning 
och montering.

1. Ta ut ryggplattan ur ryggsäcken och gå 
fram till patienten.

2. Instruera dem som håller på med HLR 
att göra ett avbrott i bröstkompression-
erna.

3. Arbeta i par med en person på var sida 
om patienten. 

Figur 7. LUCAS®-teamet arbetar i par.

4. Ta tag i patientens armar. En i LUCAS®-
teamet ska stödja patientens huvud.

5. Lyft upp patientens överkropp och lägg 
ryggplattan under patienten, nedanför 
armhålorna. Se till att patientens armar 
hamnar utanför ryggplattan. 

Figur 8. Ryggplattan skjuts in.

6. Fortsätt med de manuella bröstkom-
pressionerna.

7. Ta ut överdelen av LUCAS® ur rygg-
säcken. Lyft den genom att hålla i hand-
tagen på stödbenen. Kontrollera att 
stödbenen har fällts ut helt. 

Figur 9. Överdelen förbereds.

8. Se till att klolåsningarna är öppna genom 
att dra en gång i lösgörningsringarna.

9. Avbryt de manuella bröstkompression-
erna. 
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10. Placera LUCAS® överdel över patientens 
bröstkorg så att klolåsningarna på stöd-
benen hakar i ryggplattan.

Figur 10. Överdelen fästs i ryggplattan.

11. Börja med att trycka ned stödbenet 
närmast dig och sedan det på andra 
sidan så att stödbenen låser fast i rygg-
plattan. 

12. Kontrollera att båda stödbenen har låst 
fast i ryggplattan genom att dra dem 
uppåt.

3.4 JUSTERING

3.4.1 INLEDNING

För att kompressionerna ska bli effektiva 
är det mycket viktigt att sugkoppen är 
korrekt placerad på patienten.

Figur 11. Bröstkompressionsapparaten 
LUCAS® placerad över patienten.

Sugkoppens nedre kant ska placeras rakt 
över bröstbensspetsen. Sugkoppen ska 
centreras över sternum.

Figur 12. Korrekt placering av sugkoppen.

3.4.2 JUSTERINGSPROCEDUR

VARNING – MINSTA STORLEK 
PÅ PATIENT

Om avståndet mellan tryckplattan och 
patientens sternum är större än 15 mm 

är patienten för liten för att LUCAS® 
ska kunna användas. 

Fortsätt med manuella 
bröstkompressioner.

Så här justerar du LUCAS® position:

1. Vrid PÅ/AV-vredet till läget Justera .
2. Sänk ned sugkoppen med höjdjusterings-

handtaget tills tryckplattan inuti sug-
koppen vidrör patientens bröstkorg 
utan att bröstkorgen trycks ihop.
På små patienter kan det vara omöjligt 
att få tryckplattan att vidröra patientens 
bröstkorg. 

Kontrollera avståndet mellan tryck-
plattan och bröstkorgen genom att föra 
in fingrarna mellan tryckplattan och 
bröstkorgen. 

Om avståndet är större än 15 mm 
(fingrarnas höjd när handen hålls rak) 
och tryckdynan inte vidrör patientens 
bröst inuti sugkoppen kan LUCAS® 
inte användas på patienten.
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Obs: Om du samtidigt håller upp sug-
koppens ytterkant ser eller känner du 
lättare när tryckplattan vidrör bröst-
korgen.

Figur 13. A. Sugkoppen är komprimerad 
och klar att användas. B. Patienten är för 
liten. Avbryt behandlingen med LUCAS®.

3. Om sugkoppen inte är korrekt placerad 
i förhållande till patienten justerar du 
LUCAS® position genom att dra i 
stödbenen. Personen som monterar 
apparaten avgör om positionen är 
korrekt.

Figur 14. Positionen justeras.

3.5 DRIFT AV BRÖSTKOMPRESSIONS-
APPARATEN LUCAS®

När tryckplattan ligger mot patientens bröst-
korg i rätt position kan LUCAS® slås på.

1. Vrid PÅ/AV-vredet till läget Aktiv . 
LUCAS® utför nu bröstkompressioner. 

VARNING – RISK FÖR SKADA 
ELLER DÖDSFALL

Lämna inte patienten eller apparaten 
obevakad medan LUCAS® är aktiv.

2. Kontrollera att apparaten arbetar med 
rätt frekvens och kompression. 

3. När du vill avbryta bröstkompression-
erna vrider du PÅ/AV-vredet till läget 
Låst  utan att ändra patientens eller 
apparatens position.

3.6 DEFIBRILLERING

VARNING – FELAKTIG EKG-ANALYS
Kompressioner stör EKG-analyser. 

Stäng av bröstkompressionsapparaten 
LUCAS® före EKG-analys och defibrillering.

VARNING – OTILLRÄCKLIG 
KOMPRESSION

Patientens rörelser kan ändra sug-
koppens läge.

Kontrollera sugkoppens läge efter 
defibrillering och justera vid behov.

Obs: Klisterelektroder bör användas under 
defibrillering eftersom de gör det lättare att 
arbeta med LUCAS®.

Defibrillering kan utföras medan LUCAS® 
sitter monterad på patienten.

1. Vrid PÅ/AV-vredet till läget Låst .
2. Fäst elektroderna och utför defibriller-

ingen i enlighet med defibrillatortill-
verkarens anvisningar.

3. Efter defibrillering och analys av 
resultatet kontrollerar du sugkoppens 
läge och justerar vid behov.

4. Påbörja vid behov bröstkompression-
erna igen.

Figur 15. Defibrillering utförs.

>15 mm
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3.7 TRANSPORTERA PATIENTEN

VARNING – RISK FÖR BRAND ELLER 
EXPLOSION VID ANVÄNDNING 

AV SYRGAS
Om LUCAS® bröstkompressionsapparat 

drivs med syrgas i en ambulans kan 
syrgaskoncentrationen stiga i ambulansen 

under transporten.

Var försiktig när du använder LUCAS® 
tillsammans med en defibrillator. 

Flytta brännbara föremål som filtar från 
bröstområdet och se till att elektroderna är 

korrekt fästa för att undvika gnistor. 

Kör alltid ventilationssystemet på maximal 
kapacitet när du använder LUCAS®. 

Återcirkulera inte luften.

3.7.1 SÄKRA PATIENTENS ARMAR

Vid transport kan patientens armar fästas 
vid apparaten med hjälp av remmarna på 
stödbenen. Det blir då enklare att flytta 
patienten, särskilt om man inte befinner sig 
på ett sjukhus. 

VARNING – BLOCKERAD 
INTRAVENÖS KATETER

Dra inte åt patientremmen/-remmarna 
om patienten får läkemedel via en 

intravenös kateter.

Försiktighet – lyft inte i remmarna
Remmarna är endast avsedda att fästa 

patientens armar vid LUCAS®.

Dra åt remmarna så hårt att armarna sitter 
säkert, men inte så hårt att patientens blod-
cirkulation försämras.

3.7.2 LYFTA PATIENTEN

Minst tre personer bör hjälpa till att lyfta 
patienten och LUCAS®. En person ska stödja 
patientens huvud och två ska lyfta på var 
sida. 

Planera noga hur lyftet ska ske. Tänk på 
vilken utrustning som ska flyttas och var 
båren ska placeras.

Personerna på sidorna lyfter patienten med 
en hand under ryggplattans klolåsningar. 
Med andra handen lyfter de i patientens 
bälte, byxlinning eller under låret.

Använd rätt lyftteknik för att undvika 
skador när patienten lyfts.

VARNING – KLÄMRISK
För inte in fingrarna i klolåsningarna.

Figur 16. Förberedelser för att lyfta 
patienten.

Så här lyfter du patienten:

1. Säkra patientens armar med remmarna 
på stödbenen.

2. Vrid PÅ/AV-vredet till läget Låst  om 
du vill göra en paus i kompressionerna 
medan du lyfter patienten, till exempel 
om du
– lyfter över patienten till en bår
– flyttar patienten från en bår till en 
annan.

3. När patienten ligger på båren (eller 
någon annan yta) kontrollerar du att 
sugkoppen sitter i rätt läge på patienten.

4. Vrid PÅ/AV-vredet till läget Aktiv .

När patienten ligger på båren kan LUCAS® 
vara aktiv under alla horisontella lyft och 
förflyttningar.
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3.7.3 HORISONTELL FÖRFLYTTNING

Om patienten absolut måste flyttas medan 
bröstkompressionerna utförs ska patientens 
bröstkorg ligga horisontellt under hela 
transporten (se bilden nedan).

Figur 17. Båren har justerats så att 
patientens bröstkorg hamnar i horison-
tellt läge.

3.7.4 FLYTTA PATIENTEN 
PÅ LUTANDE BÅR

I de fall då patientens bröstkorg inte kan 
hållas horisontellt:

1. Gör en paus i kompressionerna genom 
att vrida PÅ/AV-vredet till läget Låst .

2. Så fort patienten ligger horisontellt igen 
vrider du PÅ/AV-vredet till läget Aktiv .

Figur 18. Avbryt bröstkompressionerna 
om patienten inte kan hållas horisontellt.

3.7.5 AMBULANSTRANSPORT

Kontrollera att patienten är ordentligt 
fixerad när bröstkompressionsapparaten 
LUCAS® används under ambulanstrans-
port. Ambulanssängen ska ha ett fyrpunkts-
bälte för patientens överkropp förutom de 
två bältena för underkroppen.

3.8 BYTA GASKÄLLA

VARNING – AVBRUTEN 
KOMPRESSION

Avbrottstiden kan bli för lång om 
regulatorer ska monteras. 

Använd alltid reservflaskor med 
förmonterade regulatorer. 

Så här byter du gaskälla:

1. Vrid PÅ/AV-vredet till läget Justera .
2. Stäng ventilen på den använda gas-

flaskan.
3. Koppla bort gasslangen från gaskällan.
4. Öppna ventilen på den nya gaskällan.
5. Anslut gasslangen till den nya gas-

källan.
6. Justera sugkoppens höjd över patientens 

bröstkorg enligt beskrivningen på 
sidan 13.

7. Vrid PÅ/AV-vredet till läget Låst .
8. Fortsätt med kompressionerna genom 

att vrida PÅ/AV-vredet till läget Aktiv .
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4 Packa ihop apparaten

Så här packar du ihop LUCAS® efter 
användning:

1. Slå av apparaten genom att vrida 
PÅ/AV-vredet till läget Justera .

2. Lyft upp sugkoppen och placera höjd-
justeringshandtaget i det översta läget. 

3. Stäng gasventilen om det finns en sådan 
och koppla bort gasslangen från gas-
källan. 

4. Koppla bort LUCAS® överdel genom 
att sätta ett finger i varje lösgörnings-
ring på stödbenens handtag och dra 
ringarna uppåt tills överdelen lossnar 
från ryggplattan. Lägg överdelen för-
siktigt på golvet. 

5. Om patientens tillstånd så tillåter 
avlägsnar du ryggplattan. 

6. Lägg ryggplattan i det större facket 
längst ned i ryggsäcken. 

7. Lägg ned överdelen i ryggsäcken med 
slangen mot den öppna änden. 

8. Rulla ihop gasslangen och lägg den 
ovanpå apparaten. 

9. Stäng ryggsäcken.

Figur 19. LUCAS® nerpackad i ryggsäcken.
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5 Skötsel efter användning

I det här avsnittet beskrivs de rutiner som 
ska utföras varje gång bröstkompressions-
apparaten LUCAS® har använts.

5.1 RENGÖRINGSRUTINER

VARNING – GIFTIG GAS VID 
UPPVÄRMNING

Undvik att få smörjmedel från kolvstången 
på fingrarna. 

Använd handskar vid all rengöring. Rök 
inte om du har fått smörjmedel på fingrarna.

Försiktighet – sänk inte ned apparaten 
i vatten eller desinfektionsmedel

Kompressionsmekanismen kan skadas om 
vätska kommer in under huven. Sänk inte ned 
apparaten i vatten eller desinfektionsmedel. 

Stänk inte vätska över huven.

5.1.1 NORMAL RENGÖRINGSPROCEDUR

1. Sätt fast överdelen i ryggplattan.
2. Rengör apparatens alla yttre ytor med 

en mjuk trasa som är fuktad med 
vatten och ett milt rengöringsmedel.

3. Ta om nödvändigt loss patientremmarna 
och rengör dem separat (se avsnitt 1.5).

4. Ta bort överdelen. Rengör klolåsning-
arna på stödbenen och ryggplattan.

5. Torka alla ytor med en ren, fuktig trasa.

5.1.2 DESINFEKTION

Efter ”normal” nedsmutsning räcker det 
med att utföra den normala rengörings-
proceduren. Om det har kommit blod på 
apparaten eller om en patient med infektions-
sjukdom har behandlats ska apparaten des-
infekteras på något av följande sätt:

• Med 0,5 % natriumhypoklorit: en del 
flytande klor (5 %) i nio delar vatten 
eller

• CIDEX® aktiv dialdehydlösning.

1. Förbered desinfektionslösningen. 
Observera att natriumhypoklorit-
lösningen måste användas direkt efter 
tillredning.

2. Fukta alla ytor med lösningen och låt 
verka i 10 minuter eller så länge som 
desinfektionsmedelstillverkaren rekom-
menderar. 

3. Torka med en trasa som är fuktad i rent 
vatten. Försäkra dig om att du torkar 
bort allt desinfektionsmedel.

4. Ställ en hink med desinfektionslösning 
på ryggplattan. Sänk ned sugkoppen i 
lösningen i 15 minuter. 

5. Skölj sugkoppen noggrant i rent vatten 
för att avlägsna alla kemikalier. Var 
försiktig så att inget vatten kommer in 
i apparaten.

6. Låt sugkoppen torka innan du packar 
ned LUCAS® i ryggsäcken. 

5.2 RUTINKONTROLLER

Efter varje användning eller en gång i 
veckan ska följande kontroller genom-
föras. Kryssa för varje punkt i det bifogade 
bladet i Bilaga A:

1. Kontrollera att apparaten är ren.
2. Kontrollera att tryckplattan och 

låsringen sitter korrekt enligt figur 2.
3. Kontrollera att det inte finns några 

sprickor i gasslangen och att den sitter 
ordentligt fast på LUCAS®.

4. Kontrollera att kopplingsslangen/-
slangarna finns med och inte är skadade.

5. Kontrollera att PÅ/AV-vredet står i läget 
Justera .

6. Dra upp lösgörningsringarna så att klo-
låsningarna är öppna för montering. 
Sätt fast överdelen i ryggplattan.

7. Kontrollera att kompressionsmeka-
nismen kan justeras från det översta till 
det nedersta läget utan att fastna eller 
gå trögt.

8. Anslut gasslangen till gaskällan och slå 
på apparaten i 1–2 minuter. Kontrollera 
att den fungerar normalt. Räkna efter 
hur många kompressioner per minut 
som utförs. 100 kompressioner per 
minut ±10 är godkänt.
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5.3 FÖRVARING

Förvara LUCAS® där den är lätt åtkomlig 
för alla som vet hur apparaten används. 
Apparaten får inte utsättas för smuts eller 
fukt vid förvaring.

5.4 SERVICE

LUCAS® ska servas en gång om året för 
att säkerställa korrekt funktion. Använd 
originalförpackningen när du skickar 
LUCAS® på service. Behåll därför för-
packningen och vadderingsmaterialet som 
LUCAS® ursprungligen levererades i.

Kåpan på LUCAS® får inte öppnas under 
några omständigheter. Det finns inga delar 
inuti apparaten som användaren själv kan 
utföra service på.

Återförsäljaren eller tillverkaren kan ge 
information om vart LUCAS® ska skickas 
för underhåll (adresser finns på sidan 2 
och 22).
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6 Teknisk specifikation

DRIFT

KOMPRESSIONER

MILJÖ

Energikälla Luft eller syrgas

Gasförbrukning 70 liter/minut.

Gasslang Permanent monterad, 3,3 m lång och med en unik hankontakt. 
Gasslangen ska alltid användas tillsammans med en kopplings-
slang. 

Kopplingsslang Slangen är 0,2 m lång. Den finns med hankontakter som passar 
olika standarder för luft- och gasanslutningar.

Godkända gaskällor som får 
användas med LUCAS®

Gasregulatorer eller vägguttag för luft eller syrgas (medicinsk 
kvalitet/andningskvalitet) med följande specifikationer: 

Matningstryck: 4–6 bar. 

1. Vid den högsta förbrukningen på 130 liter/minut får matnings-
trycket, inklusive tryckfallet, inte understiga 3,7 bar.

2. Därutöver är det största tillåtna tryckfallet vid 130 liter/minut 
0,8 bar, oavsett matningstryck.

Behandlingsbara patienter Vuxna patienter med sternumhöjd på 175–265 mm som får plats i 
apparaten. Apparaten är inte avsedd för barn.

Kompressionsdjup Komprimerar sternum med 4–5 cm.

Kompressionskraft 530–600 N

Frekvens 95–105 komp./min. vid +5 ºC till +25 ºC

105–110 komp./min. vid +25 ºC till +35 ºC

110–120 komp./min. vid +35 ºC till +50 ºC

Temperaturintervall – drift +5 °C till +50 °C

Temperaturintervall – förvaring -30 °C till +60 °C
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Bilaga A

VECKOKONTROLL OCH KONTROLL EFTER ANVÄNDNING

Använd detta protokoll för veckokontroll av apparaten och kontroll efter användning. Arkivera den 
ifyllda checklistan. Blanketten får kopieras.

Om något fel inte går att åtgärda ska apparaten tas ur drift och felet antecknas i kolumnen 
”Allvarliga fel”. Skicka sedan apparaten till tillverkaren för omedelbar service. 

När du utför kontrollerna ska du alltid använda gas från en central gaskälla eller en separat 
gasflaska. Använd inte gas från en gasflaska som är avsedd för nödsituationer.

Datum:

Åtgärd Godkännande
signatur

Utförda justeringar Allvarliga fel

Kontrollera att apparaten är ren. 

Kontrollera att tryckplattan och lås-
ringen sitter korrekt enligt figur 2.

Kontrollera att det inte finns några 
sprickor i gasslangen och att den 
sitter ordentligt fast på LUCAS®.

Kontrollera att kopplingsslangen/-
slangarna finns med och inte är 
skadade.

Kontrollera att PÅ/AV-vredet står i 
läget Justera .

Dra upp lösgörningsringarna så 
att klolåsningarna är öppna för 
montering. Sätt fast överdelen i 
ryggplattan.

Kontrollera att kompressions-
mekanismen kan justeras från det 
översta till det nedersta läget utan att 
fastna eller gå trögt.

Anslut gasslangen till en gaskälla. 
Slå på apparaten i 1–2 minuter. 
Kontrollera att den fungerar normalt. 
Räkna efter hur många kompressioner 
per minut som utförs. 100 kompres-
sioner per minut ±10 är godkänt.
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Återförsäljare

Belgien
Medtronic Belgium 
Boechoutlaan 55 
1853 Strombeek-Bever
BELGIEN
Tfn +32 2 456 09 00
Fax +32 2 460 26 67

Danmark
Medtronic-Vicare A/S
Birkerød Kongevej 150B
DK-3460 Birkerød
DANMARK
Tfn +45 45 82 33 66
Fax +45 4 582 33 65

Europa
Medtronic Europe S.A.
Route du Molliau 31
Case Postale
CH-1131 Tolochenaz
SCHWEIZ
Tfn +41 21 802 7000
Fax +41 21 802 7900

Finland
Medtronic Finland OY
Sahaajankatu 24
FI-00880 Helsingfors
FINLAND
Tfn +358 9 755 2500
Fax +358 9 755 25018

Frankrike
Medtronic France S.A.
122, Avenue de General LeClerc
92514 Boulogne–Billancourt 
Cedex Paris
FRANKRIKE
Tfn +33 1 55 38 1700
Fax +33 1 55 38 1800

Grekland
Medtronic Hellas S.A.
5, Ag. Varvaras Str.
15231 Halandri, Aten
GREKLAND
Tfn +30 1 677 90 99
Fax +30 1 677 93 99

Italien
Medtronic Italia S.p.A.
Piazza Indro Montanelli, 30
20099 - Sesto San Giovanni, Milano
ITALIEN
Tfn +39 02 241371
Fax +39 02 241381

Kroatien
Medtronic Adriatic Region
Trg Drazena Petrovica 3/VI
10000 Zagreb
KROATIEN
Tfn +385 1 334 466
Fax +385 1 340 561

Nederländerna
Medtronic Nederland B.V.
P.O.Box 2542
6401 OA Heerlen
NEDERLÄNDERNA
Tfn +31 45 566 88 00
Fax +31 45 566 82 77

Norge
Medtronic-Vingmed A/S
Fjordeveien 1
N-1322 Høvik
NORGE
Tfn +47 6 758 06 80
Fax +47 6 710 12 12

Polen
Str. Siemenskiego 10/9
50228 Wroclaw
POLEN
Tfn +48 22 465 69 00
Fax +48 22 465 69 17

Portugal
Medtronic Portugal S.A.
Torres de Lisboa
Rua Tomas de Fonseca, Torre E
Floor 8, Side B
1600-209 Lissabon
PORTUGAL
Tfn +351 217 245 100
Fax +351 217 245 199

Schweiz
Medtronic Schweiz AG
Bahnhofstrasse 608600 Duebendorf
SCHWEIZ
Tfn +41 21 802 7000
Fax +41 21 802 7010

Spanien
Medtronic Iberica S.A.
Calle Caléndula 93
Alcobendas
28109 Madrid
SPANIEN
Tfn +34 91 625 0400
Fax +34 91 650 7410

Storbritannien
Medtronic Ltd
Suite One, Sherbourne House,
Croxley Business Centre
Watford
WD18 8WW,
STORBRITANNIEN
Tfn +44 1923 212 213
Fax +44 192 324 10 04

Sverige
Medtronic AB
Box 265
177 25 Järfälla

Tfn 08-522 200 00
Fax 08-522 200 50

Tyskland
Medtronic GmbH
Emanuel-Leutze-Str. 20
40547 Düsseldorf
TYSKLAND
Tfn +49 211 529 30
Fax +49 211 529 31 00

Österrike
Medtronic Österreich GmbH
Handelskai 94–96
1200 Wien
ÖSTERRIKE
Tfn +43 1 240 44
Fax +43 1 240 44 100
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